Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Nord Star Yachts lanceert de nieuwe Nord Star 31+ Patrol
Het Finse Nord Star Yachts lanceert in 2020 de nieuwe Nord Star
31+ Patrol. Dit model vervangt de 30 Patrol en is CE-B offshore
geclassificeerd. De belangrijkste kenmerken van de Nord Star
31+ Patrol zijn de ruimte aan boord, de handgelamineerde sterke
romp en de goede offshore-eigenschappen. Het walkaround
dek met drie deuren zorgt ervoor dat lopen op het dek veilig en
probleemloos is. De boot is voorzien van twee ruime, separate
slaapcabines: een tweepersoons voorhut en een middencabine
voor twee tot drie personen. De luxe salon biedt extra comfort
voor mooie vaartochten en is voorzien van een goed uitgeruste
kombuis. Nieuw voor dit model is dat de boot standaard
voorzien wordt van een zonnepaneel. Op Boot Düsseldorf –
van 18 tot en met 26 januari 2020 - gaat de 31+ officieel in
première. In Nederland wordt Nord Star vertegenwoordigd door
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland.
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland
+31 (0)515-745560 | www.nordstaryachts.nl

Yamaha lanceert kleurrijke line-up
WaveRunners voor 2020

Voor 2020 lanceert Yamaha een nieuwe
line-up WaveRunners. De nieuwe
modellijn valt op met felle nieuwe kleuren
en graphics. De nieuwe Yamaha FXserie bijvoorbeeld, met onder meer een
verbeterde romp en nieuw design, is
verkrijgbaar in vier modelvarianten en vijf
verschillende kleuren. Deze WaveRunners
bevatten niet alleen nieuwe technische
ontwikkelingen en gebruiksvriendelijke
functies, maar bieden ook aanzienlijke
prestatieverbeteringen. De eveneens
vernieuwde Yamaha VX-serie belooft
vooruitstrevend, zuinig en betrouwbaar
te zijn. Nieuw voor modeljaar 2020 is de
VX-Limited versie in een speciale witte
uitvoering. In het high performance- en
wedstrijdsegment zijn de snelle en
wendbare GP1800R HO en de GP1800R
SVHO toegevoegd.
Yamaha Motor
www.yamaha-motor.eu
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Nieuwe Tzunami
Aluminum RIB’s bij
TTH Watersport

Wat begon als een wilde jongensdroom,
is werkelijkheid geworden: de aluminium
Tzunami RIB. Na 25 jaar intensief varen
op RIB’s maakten Hans van Dantzig en
Nico Dekker hun eigen RIB’s voor snelle
en ruige waterervaringen. Kenmerkend
zijn het lichte gewicht, de stevige romp
en de hoge snelheid. Naast de op maat
gemaakte professionele, offshore RIB’s
biedt het merk nu ook compacte en
betaalbare tenders voor de kleinere
pleziervaart. Nieuw zijn de TZ 320 SB, TZ
350 CS, TZ 350 SB en TZ 450 Tender.
Deze stoere, modern vormgegeven RIB’s
zijn eveneens gemaakt van aluminium en
zijn ook leverbaar met Hypalon tubes. De
RIB’s zijn tijdelijk extra scherp geprijsd
inclusief trailer.
TTH Watersport
+31 (0)6-54764967
www.tzunamiboats.com
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